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ਨਿਊਜ਼ਰਰਲੀਜ਼ 
 

 

ਗ੍ਰਾਂਟਰਾਂ ਨਿਨ ਿੰਿਤਰ ਦਰ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿਗੀਆਾਂ ਅਤੇ 

ਿਸਲਿਰਦ ਦਰ ਮੁਕਰਬਲਰ ਕਰਿਗੀਆਾਂ 

29 ਸਤੰਬਰ, 2022  

ਅਲਬਰਟਾ ਸੱਰਿਆਚਾਰਕ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਹਲੱ 

ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗ੍ਾਂਟ 

ਪ੍੍ੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

ਬਹ਼ੁ-ਸੱਰਿਆਚਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਰਵਰੋਧੀ ਗ੍ਾਂਟ ਪ੍੍ੋਗਰਾਮ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਵਰਿੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸਨ ਮਨਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਪ੍੍ੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ $1 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵੇਸ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਨਸਲਵਾਦ ਰਵਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਫਲ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰਵਰਿੰਨ ਸਰਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ 

ਸਮਝ ਨੰੂ ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਚ਼ੁਣੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਨਸਲਵਾਦ ਨੰੂ ਰਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ 

ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਿਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਨ ਲਈ $30,000 ਤੱਕ ਪ੍੍ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 

ਅਰਜ਼ੀਆਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਗੈਰ-ਲਾਿਕਾਰੀ 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁੱਲਹ ੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਬਹ਼ੁ-ਸੱਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਵਸਵਾਸ-ਆਧਾਰਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਫਸਟ 

ਨੇਸਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਰਟਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਸਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਸ ਗ੍ਾਂਟ ਪ੍੍ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਕੇ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਰਿਆਚਾਰਕ ਿਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ 

ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹ਼ੁ-

ਸੱਰਿਆਚਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ-ਰਵਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦ ਰਵਰੋਧੀ ਐਕਸਨ ਪ੍ਲਾਨ  ਅਰਥਪ੍ੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ੍ ਹ ੈਅਤੇ ਰਵਰਿੰਨਤਾ 

ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਰਪੂ੍ਰੇਖਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਪ੍੍ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਸਨ 

ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਰਨਊਕਮਰ ਰਰਕੋਗਨੀਸਨ ਅਵਾਰਡ  ਸਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍੍ਾਪ੍ਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ 

https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-newcomer-recognition-awards.aspx
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ਨਾਲ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਪ਼੍ੁਟ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦ ਰਵਰੋਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 

ਰਵੱਚ ਅਰਹਮ ਿੂਰਮਕਾ ਰਨਿਾਈ ਹੈ। 

ਫੌਰੀ ਤੱਥ 

• ਅਰਜ਼ੀਆਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

• ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਲਬਰਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁੱਲਹ ੀਆਂ ਹਨ:  

o ਗੈਰ-ਲਾਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪ੍੍ਾਂਰਤਕ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਮਲ, ਰਰਜਸਟਰਡ ਜਾਂ 

ਸਥਾਰਪ੍ਤ), ਸਵਦੇਸੀ, ਬਹ਼ੁ-ਸੱਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਵਸਵਾਸ-ਆਧਾਰਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 

o ਪ੍ਰਹਲੀ ਰਾਸਟਰ 

o ਮੈਰਟਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ 

• ਯੋਗ ਪ੍੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਰਵੱਚ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਟੀਰਚਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  

o ਅੰਤਰ-ਸੱਰਿਆਚਾਰਕ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਵਧਾਉਣਾ। 

o ਹੋਰ ਸਰਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣਾ। 

o ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਦਰਪ੍ੇਸ ਚ਼ੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ 

ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ। 

o ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਗਆਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਨੰੂ ਰਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਪ੍ਛਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਸਿੰਬਿੰਨਿਤ ਜਰਣਕਰਰੀ 

• ਬਹ਼ੁ-ਸੱਰਿਆਚਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਰਵਰੋਧੀ ਗਰਾਂਟ 

• ਨਸਲਵਾਦ ਰਵਰੋਧੀ ਐਕਸਨ ਪ੍ਲਾਨ 

• ਨਸਲਵਾਦ ਰਵਰੋਧੀ ਸਮੂਲੀਅਤ 

 

https://www.alberta.ca/anti-racism-engagement.aspx
https://www.alberta.ca/multiculturalism-and-anti-racism-grant.aspx
https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
https://www.alberta.ca/anti-racism-engagement.aspx

